Konkurs Prezesa Instytutu Bezpieczeństwa
na najlepszą pracę dyplomową lub zaliczeniową
edycja I
Regulamin
§1 Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Prezes Instytutu Bezpieczeństwa w Poznaniu.
2. Honorowy Patronat konkursu obejmuje Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
z siedzibą w Poznaniu.
3. Komitet Organizacyjny tworzą: prof. nadzw. dr hab. Ilona Walkowska,
dr Wiesława Horst, dr Agnieszka Ruta, dr Kinga Mruczyk.
4. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
z siedzibą w Poznaniu.
5. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów na szczególnie istotne zagadnienia
dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej i jej polityki zagranicznej
oraz na różnorodne wyzwania wynikające z rozwoju sytuacji politycznej w Europie
i na świecie.

§2 Organizacja konkursu
1. Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres
kontakt@instytut-bezpieczenstwa.pl do 30 czerwca 2016r. (liczy się data wpływu)
2. Pracę konkursową stanowi praca dyplomowa lub zaliczeniowa.
3. Prace powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się
w zakresie niżej wymienionej problematyki:










priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych
dziedzinach lub regionach geograficznych;
stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub
regionem;
członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa
międzynarodowego;
polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych
i regionalnych;
polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
prawa człowieka;
współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych
stosunków ekonomicznych.

4. Praca może być zgłaszana do konkursu tylko jeden raz.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
o zaakceptowanie warunków regulaminu,

złożenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy
konkursowej,
o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
o wyrażenie
zgody
na
otrzymywanie
materiałów
informacyjnych
i promocyjnych od Instytutu Bezpieczeństwa,
o wyrażenie zgody na umieszczenie pracy konkursowej na stronach
internetowych: www.wsb.net.pl i www.instytut-bezpieczenstwa.pl ,
o przesłanie pracy konkursowej wraz z krótkim życiorysem autora i podaniem
danych kontaktowych tj. imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu
i adres e-mail oraz nr indeksu.
6. Rozstrzygnięcie konkursu w danym roku kalendarzowym nastąpi do dnia 30 lipca.
o

§3 Zasady przyznawania nagród
1. Kapituła Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego
konkursu i przedstawicieli nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
z siedzibą w Poznaniu.
2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową na podstawie
następujących kryteriów:
o merytoryczność pracy konkursowej,
o innowacyjność,
o wymiar estetyczny.
3. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.
4. Organizator konkursu przewiduje następujące nagrody:


w kategorii Najlepsza Praca Dyplomowa
I miejsce Nagroda Rzeczowa sprzęt elektroniczny o wartości 500 zł oraz
publikacja pracy w Przeglądzie Naukowo-Metodycznym „Edukacja dla
bezpieczeństwa” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w
Poznaniu
II miejsce Nagroda Rzeczowa sprzęt elektroniczny o wartości 300 zł
III miejsce Nagroda Rzeczowa sprzęt elektroniczny o wartości 200 zł



w kategorii Najlepsza Praca Zaliczeniowa w sesjach roku akademickiego
2015/16
Nagroda Rzeczowa sprzęt elektroniczny o wartości 500 zł oraz publikacja
pracy w Przeglądzie Naukowo-Metodycznym „Edukacja dla bezpieczeństwa”
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

5. Wszyscy Autorzy prac nagrodzonych otrzymają okolicznościowe dyplomy.
6. Wyniki konkursu każdej edycji zostaną opublikowane na stronach internetowych
www.wsb.net.pl i www.instytut-bezpieczenstwa.pl .
7. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail o wygranej
oraz sposobie odbioru nagrody.
8. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zorganizowania gali finałowej
konkursu. W takim przypadku finaliści zobowiązani są do uczestnictwa w niej. Jest to
warunek przyznania nagrody i uzyskania statusu laureata konkursu.
9. W przypadku kiedy okaże się, że oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do
zgłaszanej pracy konkursowej jest nieprawdziwe wówczas uczestnik ponosić będzie
odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.

§4 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych www.wsb.net.pl i www.instytutbezpieczenstwa.pl
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

